Załącznik do Statutu
REGULAMIN REKRUTACJI
do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Mistrzowie zabawy ”
Podstawy prawne:


Statut Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi "Mistrzowie zabawy"
Rozdział I

Zasady postępowania rekrutacyjnego
1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, w uzasadnionych przypadkach od lat 2, a
także dzieci starsze w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego
2. Organ Prowadzący Przedszkole może przyjąć dziecko, które ukończyło 2 lata, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, do których zalicza się sytuacje:

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

a. obydwoje z rodziców dziecka wykonują pracę zawodową
b. dziecko wychowuje się w rodzinie niepełnej
c. rodzice dziecka wymagają wsparcia w pełnieniu funkcji wychowawczych (na podstawie deklaracji
ustnej rodziców)
Liczba miejsc określona w statucie jest liczbą maksymalną.
Rekrutacja na nowy rok szkolny prowadzona jest cały rok. Rekrutacja kończy się 1 marca lub w momencie
podpisania umów na wszystkie wolne miejsca w Przedszkolu.
Rekrutacja Uzupełniająca prowadzona jest cały rok, przeprowadzana jest w momencie pojawienia się wolnych
miejsc w placówce.
Zapisy Dzieci do Przedszkola prowadzi Organ Prowadzący placówkę.
Rodzice (opiekun prawny ) zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć wypełnioną Kartę Zgłoszenia
Dziecka do Przedszkola (do pobrania w placówce lub na stronie www.mistrzowiezabawy.pl)
W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc dzieci będą przyjmowane według
następujących zasad:
a. w pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane jest rodzeństwo dzieci uczęszczających już do
Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Mistrzowie zabawy według kolejności
zgłoszeń
b. w drugiej dzieci które uczęszczały do Żłobka prowadzonego przez Organ Prowadzący według
kolejności zgłoszeń
c. w trzeciej dzieci zameldowane na terenie gminy Konopnica według kolejności zgłoszeń
d. w ostatniej pozostałe dzieci według kolejności zgłoszeń według kolejności zgłoszeń
O przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka (dzieci) do Przedszkola, Rodzice (Prawni Opiekunowie) są
powiadamiani po zakończeniu rekrutacji telefonicznie, poprzez mail, sms lub osobiście podczas składania
dokumentów.

Rozdział II
Zasady ogłaszania rekrutacji
Rekrutacja trwa przez cały rok. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na nowy rok szkolny można uzyskać
bezpośrednio w placówce lub na stronie internetowej www.mistrzowiezabawy.pl

Rozdział III
Dokumenty dotyczące rekrutacji
1. Dokumenty składane do przedszkola przez Rodziców to:
a. Karta Zgłoszenia dziecka
www.mistrzowiezabawy.pl)

do

Przedszkola

(do

pobrania

w

placówce

lub

na

stronie

b. Karta Informacyjna o Dziecku
IV Zasady rezygnacji z usług świadczonych przez Przedszkole
1. W przypadku powiadomieniu o rezygnacji ze Przedszkola uiszczona opłata rekrutacyjna na poczet wpisowego
nie podlega zwrotowi.
2. Rezygnacja z usług świadczonych przez Przedszkole wymaga wypowiedzenia umowy o świadczenie usług, z
zachowaniem formy pisemnej i 30 – dniowego terminu wypowiedzenia.
3. Rezygnacja z usług świadczonych przez przedszkole staje się skuteczna na koniec 30 dniowego okresu
wypowiedzenia w/w umowy. Jeśli 30 dniowy okres wypowiedzenia obejmuje kolejny miesiąc kalendarzowy
rezygnacja staje się skuteczna na koniec tego miesiąca.
4. Złożenie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług nie zwalnia rodzica od pokrycia opłat bieżących,
wynikających z w/w umowy, aż do momentu zakończenia okresu wypowiedzenia.
Rozdział V
Przepisy końcowe
1. Liczbę dzieci w grupach określają obowiązujące przepisy zawarte w statucie Przedszkola.
2. Przez Rodziców rozumie się też Prawnych Opiekunów i Rodziców Zastępczych.
3. W trakcie całego roku dzieci przyjmowane są do Przedszkola decyzją Organu Prowadzącego w miarę
wolnych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.
4.

Opłatę wpisową dokonuje się po otrzymaniu rachunku po podpisaniu umowy.

